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Typy kierowania
Typy kierowania w czasie działania ratowniczego :

1) interwencyjny - realizowany w strefie zagrożenia lub
bezpośrednich
działań
ratowniczych;
kierowaniu
interwencyjnemu podlegają siły nie przekraczające wielkością
jednej kompanii,
2) taktyczny - realizowany na granicy strefy zagrożenia lub poza
nią w celu wykonania przyjętej taktyki lub określonej strategii
oraz nadzoru nad kierowaniem interwencyjnym; kierowaniu
taktycznemu podlegają siły nie przekraczające wielkością
jednego batalionu,
3) strategiczny - realizowany w celu określenia i przyjęcia
niezbędnej strategii w likwidowaniu zagrożenia oraz nadzoru
nad kierowaniem taktycznym; kierowaniu strategicznemu
podlegają siły wojewódzkich brygad odwodowych albo siły
przekraczające wielkością jeden batalion.

Kierowanie Interwencyjne
Kierowanie interwencyjne polega w szczególności na:
a) ustaleniu rodzaju zagrożenia,
b) przydzielaniu zadań dla pododdziałów,
c) ustaleniu sposobów i metod poszukiwania poszkodowanych
oraz niesienia im pomocy medycznej,
d) ustaleniu sposobów i metod ewakuacji poszkodowanych,
e) wyznaczeniu i wydzieleniu strefy bezpośrednich działań
ratowniczych,
f) planowaniu rozmieszczenia sprzętu ratowniczego,
g) analizowaniu czasu pracy poszczególnych zespołów,

Kierowanie Interwencyjne
h) nadzorowaniu skuteczności działania ratowniczego,
i) organizowaniu łączności ,
j) analizowaniu zużycia sprzętu i środków gaśniczych,
k) współdziałaniu z lekarzem - koordynatorem medycznych
działań ratowniczych,
ł) wzywaniu niezbędnych sił i środków,
m) zorganizowaniu wsparcia logistycznego,
n) wydzieleniu strefy zagrożenia.

Uprawnienia Kierującego Akcją Ratowniczą
Kierujący akcją ratowniczą lub innym działaniem
ratowniczym prowadzonym przez jednostki ochrony
przeciwpożarowej uprawniony jest do zarządzenia:
ewakuacji ludzi z rejonu objętego działaniem ratowniczym
w przypadku zagrożenia życia i zdrowia,
zakazu przebywania w rejonie objętym działaniem
ratowniczym osób postronnych,
ewakuacji mienia,
prac wyburzeniowych oraz rozbiórkowych,
wstrzymania komunikacji w ruchu lądowym,
przyjęcia w użytkowanie, na czas niezbędny do działania
ratowniczego, pojazdów, środków technicznych i innych
przedmiotów,
kierujący działaniem ratowniczym jest uprawniony do żądania
niezbędnej pomocy od instytucji państwowych, jednostek
gospodarczych i organizacji społecznych oraz od obywateli.

Stan Wyższej Konieczności
„Nie popełnia przest pstwa, kto działa w celu
uchylenia bezpośredniego niebezpieczeństwa
grożącego
dobru
społecznemu
lub
jakiemukolwiek
dobru
jednostki,
jeżeli
niebezpieczeństwa nie można inaczej uniknąć,
a dobro poświ cone nie przedstawia wartości
oczywiście wi kszej, niż dobro ratowane".

Zasady Przejmowania Kierowania Działaniem
Ratowniczym
Przy przejmowaniu kierowania działaniem ratowniczym
obowiązują nast pujące zasady:
Kierowanie działaniem ratowniczym rozpoczyna się z chwilą
przybycia na miejsce zdarzenia.
Kierowanie działaniem ratowniczym są obowiązani przejąć
w kolejności:
a) dowódca zastępu,
b) dowódca sekcji,
c) dowódca plutonu,
d) strażak uprawniony przez komendanta, kierownika lub
szefa jednostki,
e) strażak uprawniony do kierowania taktycznego.

Zasady Przejmowania Kierowania Działaniem
Ratowniczym
Kierującym jest pierwszy przybyły na miejsce zdarzenia
dowódca z jednostki.
W przypadku przybycia jednostek ochotniczych
i zawodowych, obowiązany do przejęcia kierowania jest
kierujący z jednostki zawodowej.
W przypadku przybycia na miejsce zdarzenia dowódców tej
samej hierarchii, obowiązany do przejęcia kierowania jest
dowódca z jednostki, dla której miejsce zdarzenia stanowi
teren własnego działania.

Zasady Przejmowania Kierowania Działaniem
Ratowniczym
Kierowanie interwencyjne
kolejności:
a)

b)
c)

są

obowiązani

przejąć

w

uprawniony dowódca z jednostki ochrony przeciwpożarowej
włączonej do systemu, dla której miejsce zdarzenia stanowi
teren własnego działania,
strażak wyznaczony przez komendanta jednostki ochrony
przeciwpożarowej włączonej do systemu,
strażak wyznaczony przez komendanta powiatowego
(miejskiego).

Zasady Przejmowania Kierowania Działaniem
Ratowniczym
Kierowanie interwencyjne może przejąć również:
naczelnik ochotniczej straży pożarnej, właściwej dla miejsca
zdarzenia, jeżeli w działaniu ratowniczym biorą udział tylko
ochotnicze straże pożarne włączone do systemu,
b) komendant, kierownik, szef bądź inny kierujący, jeżeli
w działaniu ratowniczym biorą udział tylko siły i środki
jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do systemu.

a)

Wykorzystano:
Rozporządzenie
Ministra
Spraw
Wewnętrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2001 roku w sprawie
szczegółowych zasad kierowania i współdziałania
jednostek ochrony przeciwpożarowej biorących udział w
działaniu ratowniczym. Dz. U. Nr 82, poz. 895 z 2001 r.
Rozporządzenie
Ministra
Spraw
Wewnętrznych
i Administracji z dnia 29 grudnia 1999 roku w sprawie
szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu
ratowniczo-gaśniczego. Dz. U. Nr 111, poz. 1311 z 1999 r.
Rozporządzenie
Ministra
Spraw
Wewnętrznych
i Administracji z dnia 4 lipca 1992 roku w sprawie zakresu i
trybu korzystania z praw przez kierującego działaniem
ratowniczym. Dz. U. Nr 54, poz. 259 z 1992 r.
Kodeks Karny.
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